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Un roc
enmig de l’oceà

Possiblement, quan Zygmunt Bauman
estava escrivint Vida líquida (2005), i
ens advertia que la gran dificultat que
tenim els habitants d’aquest món con-
sisteix a saber com acabar, com posar
punt i final a les coses, les relacions,
els lligams, i desempallegar-se dels
residus, era quan Joan Mañas acaba-
va de redactar la seva primera
novel·la: Arqueologia de l’amor.
Aquesta obra exposa alguns dels
temes més importants de la postmoder-
nitat, com són la ràpida transformació
de la identitat, de les relacions perso-
nals, i del concepte d’amor. El seu títol
indica una reconstrucció o reescriptura
de l’ésser i dels seus sentiments, a la
llum de la perspectiva del punt de vista
de Michel Foucault i de L’arqueologia
del saber, de l’homo eroticus del segle
XXI. 

El conflicte que centrarà tota la
trama de la novel·la ens és explicat en
passat, i és anterior a l’origen de la
narració: un bon dia la companya
d’en Roc, el protagonista, li demana
deixar la relació que mantenen des de
fa anys. Ell accepta els desitjos de la
seva amant, però no entén per què
s’ha acabat l’amor. Un plec de cartes
i e-mails d’una relació fallida anterior
amb la Lina que retroba en fer les
maletes li recordaran allò que l’amor
del present havia enterrat: es plante-
jarà la necessitat de buscar explica-
cions a tants fracassos amorosos, i
d’explicar-se si és un ésser inhàbil per
a ser estimat.

L’autor ens proposa una via arque-
ològica per tenir accés a aquesta
transformació del personatge, i del
concepte de l’amor, a través d’un
narrador extern que ens mostra, cons-
tantment, la imaginació d’en Roc. La
novel·la és una llarga presa de cons-
ciència i assumpció de desferra amo-
rosa, i una posterior regeneració i reci-
clatge per esdevenir un producte hàbil
en uns nous temps: tota relectura i revi-
sió arqueològica del passat implica
una reescriptura, un desenterrament
dels estrats que havien ofert una inter-
pretació errònia d’aquell ésser històric
per a l’actualitat: no és pas que en Roc
de la Lina o de la Cris no hagi existit,
sinó que no coincideix amb el Roc
actual. 

Just en el moment d’haver de decidir-
se per començar una nova relació
amb la Irene (que veu en en Roc un
bon marit i un excel·lent pare per al

banc davant d’un nou estímul o
desig, s’adona que l’amor ja no té
portes, sinó que tota entrada no és
més que una sortida: «L’amor és una
gran mentida que ens imposem per
intentar oblidar la solitud, per defu-
gir-la, pensava en Roc, construïm al
seu entorn un munt de coses, de
necessitats i d’obligacions tot inten-
tant fer-lo perdurable». 

Aquesta novel·la és una de les més
notables escrites darrerament on s’ex-
posa la transformació del concepte
d’amor al llarg de la postmodernitat.
Es passa de l’estadi en què es creia
que un amor existia per sempre, fins
a descobrir que els sentiments tenen
una data de caducitat, com exposava
la novel·la de F. Beigbeder, L’amor
dura tres anys (1997). Finalment, a
l’epíleg, i de veu d’en Roc, el sorpre-
nem creient que l’amor només dura
tres mesos citant una frase de l’Amor
líquid (2003) de Bauman. Les tres
etapes de l’amor que la novel·la
exemplifica amb un antiheroi
modern, en Roc, són comprensibles
gràcies a aquesta nova civilització
líquida que ha transformat els axio-
mes que la sustentaven, i és que «Els
homes i les dones han renunciat a la
felicitat a canvi del plaer. La felicitat
entesa com una aspiració a llarg ter-
mini, com un camí tot sovint sense un
punt d’arribada que no sigui la
mort».

Joan Mañas ens proposa una diag-
nosi de les noves conductes amoroses i
ens recorda la solució: no lliurar-se tan
fàcilment al principi de plaer, i recupe-
rar el principi de felicitat. Malgrat evi-
denciar alguns defectes propis de qui
escriu la seva primera obra, el valor de
la narrativa d’aquest nou autor també
s’arrodoneix en la proposta final per
mantenir a distància el seu protagonis-
ta i no cedir a la implicació directa
amb la seva actitud, tot i que la
novel·la ens impel·leix constantment a
identificar-nos amb ell.

Serà l’epíleg final, sense el tamís del
narrador, el que ens permetrà percebre
els clarobscurs de tota persona, i des-
cobrir que una víctima de l’amor líquid
no pot convertir-se en botxí del mateix
amor, si no vol que sembli injust, ridícul
i grotesc el seu patiment, tota la seva
vida: un roc enmig de l’oceà.
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seu fill) decideix escapar-se, sense dir
res a ningú, i fer un viatge a París: la
ciutat de l’amor, la que havia viscut
enamorat per la Lina i la Cris. La
novel·la és un descens cap al record,
cap al passat, i una revisió del procés
d’enamorament per recuperar les cau-
ses del desig i del desencís posterior.
Arqueologia de l’amor està dividida
en tres parts: una primera part ocupa-
da pel viatge en tren cap a París, la
lectura de les cartes de la Lina; una
segona on se’ns explica el recorregut
d’en Roc per la ciutat de la llum, on
recupera llocs i records que va com-
partir amb les seves dues amants; i un
epíleg posterior dividit en dues sec-
cions on parlen dos dels personatges:
la Irene i en Roc.

Mañas construeix en Roc com un
nàufrag postmodern, perdut enmig
d’un món líquid, emportat per la sole-
dat i l’individualisme d’aquesta socie-
tat de consum que ha reconsiderat les
relacions humanes i sentimentals, i
fuig davant d’una nova promesa de
relació estable. És un Ulisses hiper-
modern perdut enmig d’un oceà
inhòspit i hostil com el de l’Odissea,
i el viatge solitari cap a París (inspi-
rat, potser, en La modificació de
Michel Butor) serveix d’excusa per
realitzar una autoanàlisi de qui és, i
saber si es pot convertir en un nou
subjecte i objecte de desig. En Roc
havia acceptat una vida conformada,
però un cop ha descobert que no hi
ha res sòlid en les relacions, i que el
valor de la lleialtat ara és un entre-
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